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Učelem této smlouvyje zajistit:

Upgrade kancelářské sítě

II. Předmět smlouvy.
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V. Způsob platby.

Formou bezhotovostního bankovního převodu na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností
l0 dnů od řádného předání díla objednateli.

VI. Termín a místo dodání díla.

ZboŽí bude dodáno co nejdříve po podpisu smlouvy, nejpozději do l5{i pracovních dnů. Místem
dodání díla je Jindřichův Hradec.

VII. Smluvní pokuty.

V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla řádně a včas déle než 3 dny po termínu dodání díla
uvedeným v ělánku VI. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 1% z ceny díla zakaŽdý den prodlení. Případné prodlení zhotovitele s dodáním díla objednateli

delším než 10 dnů po termínu dodání díla uvedeném v článku VI. této smlouvy je považováno
smluvními stranami za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele

od této smlouvy bez dalšího odstoupit, tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši l %o z dlružné částky při nedodrŽení

splatnosti faktury o více jak 3 dny.

VIII. Záruční podmínky.

Doba záruky bude potvrzena záručním listem ev. dodacím listem, úplně vyplněným a vydaným

objednateli v den řádného předání díla.
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IX. Záv ér ečná ustanoven í.

Jakákoliv změna nebo doplnění této smlouly je možné polze písemnou dohodou smluvních stran,

ve formě písemného, očíslovaného a oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu oběma

stranami.
obě strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dobrovolně a podle jejich svobodné vůle.
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